
Vorherrebevares! - Aarhus festuge 
bliver endnu mere progressiv!

af  Johannes Gjesing
”I år havde vi dødsmetal i en kristen kirke”, udbryder arrangør hr. Niels Nytænker spontant,
da deres rapporter på stedet mødte ham i en økologisk sushibar på Strøget. ”Det var fedt!
Mørke i lyset, mørket bryder lyset - er det ikke bare totalt grænsesøgende, nytænkende og ud
over kanten-agtig”?

Og jo! Det var en vild omgang, da Solbrud slog deres instrumenter an og med råb og skrig
og  støj  fik  det  til  at  swinge  i  kirkerummet  og  hyldede  mørket  og  døden.
Men det stopper ikke her. Det bliver nemlig endnu mere grænsesøgende næste år, afslørede
arrangør  hr.  Niels  Nytænker,  mens  vi  indtog  en  kop  fairtrade,  økologisk  mokka  på  en
nærliggende cafe. ”Vi er allerede begyndt at tænke ud af  boksen. Og 2017 bliver altså helt
crazy”. Selvom det det meste stadig er hemmeligt, så løftede arrangøren dog lidt af  sløret
for næste års program.

”I det store telt vil der kommer et heteroseksuelt par og synge ikke moderne salmer. En ikke
transkønnet person vil bede en bøn uden brug af  remedier og effekter. Og i baren vil der
serveret u-økologisk øl af  bartendere uden piercinger eller tatoveringer i ansigtet. Er det
ikke vanvittigt og totalt anderledes”, jubler hr. Niels Nytænker!

”Men vil et sådant indslag ikke kunne krænke og ødelægge festugen for nogen – minoriteter,
sekulære”, spørger deres rapporter nervøst. Og jo – der er heller ikke enighed i festudvalget,
fortæller hr. Niels Nytænker, der også selv er i tvivl om, hvorvidt det måske er for meget.

”Men vi har en plan B, der er knap så vild. Striptease i Domkirken! Du ved – sådan ligesom
Gud skabte mennesket – med bar røv og det hele. Og jeg tror nok, man kan skrue Jesus af
korsene, og så binder vi nogle damer op på dem i stedet for. Er det ikke totalt fedt fundet
på”?

Vi drikker mokkaen ud. Mens vi slingrer ned af  Vestergade siger hr. Niels Nytænker: Vi
stemmer om, hvorvidt det skal være Plan A eller Plan B til  mødet i november.  Jeg tror
faktisk, jeg stemmer på plan B. Der er ingen grund til at krænke menneskers følelser i det
offentlige rum”!

(Vorherrebevares! er Nyt Babels afdeling for tant og fjas.)
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